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 قدر هدایای زمینی را بدانیم -1فصل 

 3صخود را بیازمایید.

 شكل زير فرايند كلي توليد دوچرخه را نشان مي دهد -1

 

 درباره اين فرايند گفت و گو كنيد. الف(

 دانش آموز به نكات زیر توجه داده شود:

 منشاء اجزای این دوچرخه از زمین است -1

 معدنی استبخشی از آن مواد نفتی و بخشی مواد  -2

 مواد اولیه آن بطور خام قابل استفاده نیستند و باید فراوری شوند -3

 

 موادي دور ريخته مي شود؟ ب( آيا در توليد ورقه هاي فوالدي و تاير دوچرخه، 

تبدیل میشوند پسماند مقداری فلز هنگام برش کاری به بله در هنگام تولید ورقه های فوالدی مواد ناخالصی موجود در سنگ معدن و 

مواد اضافی جهت تمیزکاری و خوش ساخت شدن برش زده میشوندکه آن ها هم بعنوان پسماند در می  ،.همچنین هنگام تولید تایر

 و) نظرات ارایه شده دیگر در کالس( آیند

  

 پ( پس از چندين سال چه اتفاقي براي قطعه هاي دوچرخه مي افتد؟

وبت زنگ می زنند و قسمت های الستیكی و پالستیكی فرسوده و کهنه میشوند و ممكن است در قسمت های فلزی در تماس با هوا و رط

 .محیط رها و یا بازیافت شوند
 

 :شكل زير نمايي چرخه مواد را نشان مي دهد. با توجه به  آن به پرسش ها پاسخ دهيد -2

 

 درست است؟  توضيح دهيد. "همه مواد طبيعي و مصنوعي از كره زمين به دست ميايند "آ(آيا جمله 
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بله چون مواد طبیعی که مستقیما از کره زمین بدست می آیند مانند برخی فلزات و موادی مانند نفت و الماس و... و برخی نیز بطور غیر 

 کره ازمستقیم از مواد طبیعی ساخته میشوند که منشا آن ها هم زمین است مانند: پالستیک و الستیک و.... همگی موادی هستند که 

 .به دست می آیندزمین 

 ب( موادي كه از طبيعت به دست مياوريم، به چه شكل به طبيعت بر مي گردند؟ 

 هواکره و برخی به شكل ترکیب شده با اجزایپسماند و زباله 

 پ( آيا جرم كل مواد به تقريب در كره زمين ثابت مي ماند ؟ چرا؟

ر مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده قرار میگیرد در آخر بصورت پسماند به خاک و بله زیرا هرچه که از آن استخراج میشود و  بطو

 کره زمین بر میگردد و طبق قانون پایستگی جرم مقدار آن ثابت خواهد ماند.

ين ديدگاه را در كالس نقد ا "هر چه ميزان بهره برداري از منابع يك كشور بيش تر باشد، آن كشور توسعه يافته تر است. "ت( برخي بر اين باورند كه

 كنيد.

 به موارد زیر اشاره شود:

 وجود منابع نشانه ثروت ملی است -1

 میزان بهره برداری به پیشرفت تكنولوژی و مدیریت منابع انسانی ارتباط دارد-2

 دارد. وجود ، این منابعامكان اقتصادی برای برداشت و بهره برداری -3

 صولی و مناسب در راستای پیشرفت پایدار معنا دار استسه مورد فوق درکنار برداشت ا -4

 

 نمودار زير برآورد  ميزان مصرف نسبي برخي مواد را در جهان نشان مي دهد -3

 

 

 با توجه به نمودار:

 به تقريب چند ميليارد تن فلز در جهان استخراج و مصرف شده است؟  2015الف( در سال 

 میلیارد تن7حدود  

 به تقريب در مجموع چند ميليارد تن از اين مواد استخراج و مصرف شود؟ 2030شود كه در سال ب( پيش بيني مي 

 میلیاردتن 12و برای فلزها حدود  برای هر سه منبعمیلیارد تن  70 بیش از

 گفت و گو كنيد.  "زمين منبع عظيمي از هداياي ارزشمند و ضروري براي زندگي است"پ( درباره اين جمله كه 

به سال مقدار بسیار زیادی از منابع معدنی ، فلزی و فسیلی از زمین برای ساختمان سازی ، حمل و نقل و رفاه و....استخراج و  چون سال

 وابستگی به منابع بیشتر میشود خت دستگاه و ابزارهای مدرن نیاز،مورد استفاده قرار میگیرند.همچنین با پیشرفت فن آوری و سا
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 7با هم بیندیشیم  ص 

هاي آنها  نشان داده شده است. با بررسي  اي عنصرها همراه با برخي ويژگي هاي دوره سوم و گروه چهاردهم جدول دورهبرخي عنصر  شكل هاي زير، در

  ها پاسخ دهيد. آن به پرسش

 

 

است؟ يسطح كدام عنصرها براق و صيقل "آ "( در شكل1  

 سیلیسیم، ژرمانیم ، قلع و سرب

 

؟(رفتارهاي فيزيكي و شيميايي آن ها شبيه هم است) ژگي هاي مشترك بيش تري دارندكدام عنصرها وي "آ"( در شكل 2  

 قلع و سرب باهم و سیلیسیم و ژرمانیم باهم

 

د؟ نتيجه مقايسه خود را يادداشت كنييكديگر شباهت بيش تري دارد را با هم مقايسه و مشخص كنيد رفتار كدام عنصرها به "ب"و  "آ"(  شكل 3  

 تار شیمیایی: ه رسانایی الكتریكی و گرمایی و رفبا توجه ب

  سدیم ، منیزیم، آلومینیم ، قلع و سرب 

  کربن ، فسفر ، گوگرد و کلر 

  سیلیسیم و ژرمانیم 

 .دو دسته شبیه هستند دیده میشود هرسه دسته عنصر فلزی و نافلزی  و عنصرهای که در برخی خواص به 
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عنصرهاي مشخص شده در باال را در سه دسته فلز، نافلز و شبه فلز قرار  پر كردن جدول زير به يك جمع بندي از يافته هاي خود برسيد و  ( با 4

 دهيد.

خواص فیزیكی یا 

 شیمیایی

 نماد شیمیایی

C Si S Na Al Sn Cl Mg P Pb Ge 

 كم دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد كم دارد رسانایی الكتریكی

 دارد دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد دارد ندارد رسانایی گرمایی

 دارد دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد دارد ندارد صیقل سطح

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد چكش خواری

تمایل به دادن ؛گرفتن 

 یا اشتراک الكترون
 اشتراک اشتراک

گرفتن و 

اشتراک 

 الكترون

دادن 

 الكترون

دادن 

 الكترون

دادن 

 الكترون

 گرفتن

 الكترون

 و

 اشتراک

دادن 

 الكترون

 گرفتن

 الكترون

 و

 اشتراک

دادن 

 الكترون
 اشتراک

 

 .فلز : سدیم ، منیزیم، آلومینیم ، قلع و سرب 

 نافلز: کربن ، فسفر ، گوگرد و کلر 

 شبه فلز: سیلیسیم و ژرمانیم 

بیشتر میشود  فلزي چه تغييري كرده است؟از باال به پايين، خصلت  14( در گروه 5   

 

ررسي كنيد.خصلت فلزي و نافلزي در دوره سوم جدول را بتغيير  ( روند 6  

 .از چپ به راست خاصیت فلزی کم و خاصیت نافلزی بیشتر میشود

 

سزیم   كدام عنصر خصلت فلزي بيش تري دارد؟ دوره اي(پيش بيني كنيد كه در گروه اول جدول 7  

  

عبارت زير را با انتخاب واژه هاي مناسب كامل كنيد. (8   

در هر دوره از جدول دوره اي، از چپ به راست از خاصيت 
فلزي

نافلزي
كم و به خاصيت   

نافلزي

فلزي
افزوده مي شود. در هر گروه، عنصرهاي   

ترباال

ترپايين  
خاصيت نافلزي    

بيشتري دارند زيرا از باال به پايين خاصيت  
نافلزي

فلزي
 زياد مي شود.  
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 12با هم بیندیشیم  ص 

 

با توجه به جايگاه عنصرهاي ليتيم، سديم و پتاسيم در جدول دوره اي پيش بيني كنيد  در واكنش با گاز كلر، اتم هاي كدام يك آسان تر  -1

 الكترون از دست خواهد داد؟ چرا؟

 بیشتری دارد و در نتیجه آسان تر الكترون می دهدیعنی تمایل به از دست دادن الكترون پتاسیم ، زیرا در گروه پایین تر است و خصلت فلزی 

اوريد تصوير زير واكنش اين فلزها با گاز كلر را نشان مي دهد. آيا داده هاي اين تصوير پيش بيني شما را تاييد مي كند؟)راهنمايي: به ياد بي -2

 ميايي بيش تري دارد(.كه هر چه ماده اي شديدتر واكنش بدهد، فعاليت شي

 

 . در تصویر، شدت واکنش) بر اساس شدت نور( برای پتاسیم بیشتر است . بله

 درست است؟ چرا؟ "هر چه شعاع اتمي يك فلز بزگ تر باشد، آسانتر الكترون از دست مي دهد "به نظر شما آيا جمله  -3

خاصیت فلزی  ،اندازه اتم شدن بزرگتر شعاع اتمی پتاسیم بزرگ تر از سدیم و لیتیم است و طبق تصویر باال واکنش پذیری آن نیز بیشتر است. بنابراین با  –بله 

 دادن الكترون بیشتر میشود. و  تمایل به از دست بیشتر

 هاي الكتروني با شعاع اتم وجود دارد؟جدول زير را كامل كنيد و توضيح دهيد چه رابطه اي بين تعداد اليه   -4

K19 Na11 Li3 نماد شیمیایی عنصر 

[Ar] 4s
1 [Ne] 3s

1 [He] 2s
 آرايش الكتروني فشرده 1

4s
1 3s

1 2s
 نماد آخرين زيراليه 1

 تعداد اليه هاي الكتروني در اتم 2 3 4

 (pm شعاع اتمي) 152 186 231

 

 .الیه های الكترونی شعاع اتمی و اندازه اتم بزرگتر میشود با افزایش تعدادرابطه مستقیم وجود دارد و 

 +M2پيش بيني مي كنيد كدام يك از فلزهاي گروه دوم در واكنش با نافلزها، آسان تر به كاتيون  با توجه به شعاع اتمي فلزهاي داده شده،  -5

 تبديل مي شود؟ چرا؟

Sr )استرانسیم( Ca )کلسیم( Mg )شیمیایی فلزنام  ونماد  )منیزیم 

 (pm شعاع اتمي) 160 197 215

Sr  است.)استرانسیم( چون شعاع اتمی بزرگتری دارد پس تمایل به از دست دادن الكترون بیشتر 
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 13ص  خود را بيازماييد

 جدول زير را كامل كنيد -الف

35Br 17Cl 9F نماد شيميايي عنصر 

[Ar]3d
3
4s

2
4p

5 [Ne] 3s
2
3p

5 [He] 2s
2
2p

 آرایش الکترونی فشرده 5

4s
2
4p

5 3s
2
3p

5 2s
2
2p

 نماد آخرین زیرالیه 5

 تعداد الیه های الکترونی در اتم 2 3 4

 (pm شعاع اتمی) 72 99 114

 است؟چرا؟ واكنش پذیر تركدام هالوژن  در شرایط یکسانپيش بينی كنيد  -ب

 .زيرا اندازه اتم كوچکتری دارد و تمايل آن برای گرفتن الکترون بيشتر است  Fفلوئور

 بله ؟ا درست استپيش بينی شم در جدول زیر شرایط واكنش این نافلزات با گاز هيدروژن نشان داده شده است باتوجه به آن مشخص كنيد آیا -پ

 

توضيح دهيد خصلت نافلزی با شعاع اتمی چه رابطه ای دارد؟ -ت  

 بيشتر است به گرفتن الکترون، يعني تمايل آنرابطه وارونه ؛ هرچه شعاع اتمي نافلز كمتر باشد خصلت نافلزی 

 

  16ص   خود را بیازمایید 

 ون رنگی و  برخی شيشه ها وجود دارد. ( نخستين فلز واسطه در جدول دوره ای است كه در تجهيزات خانگی مانند تلویزی21Scاسکاندیم)  -1

 آ( آرایش الکترونی اتم آن را بنویسيد.

21Sc : [Ar]3d
1
4s

2 

 ده كاتيون اسکاندیم را رسم كنيد.ب( این فلز در تركيب هایش به شکل كاتيون با سه بار مثبت است. آرایش الکترونی فشر

21Sc  :+3 [Ar] 

 جدول زیر را كامل كنيد.  -2

 نماد شيميايي آرايش الکتروني / يونفلز  آرايش الکتروني

[Ar]3d
5
4s

1
 24Cr [Ar]3d

3
4s

2
 23V 

[Ar]3d
4
 Cr

2+
 [Ar]3d

3
 V

2+
 

[Ar]3d
3
 Cr

3+
 [Ar]3d

2
 V

3+
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 20ص  با هم بينديشيم

 در جدول زیر واكنش پذیری سه گروه از فلزها با هم مقایسه شده است. با توجه به آن، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهيد:

 پذيری واكنش  

 چيزنا كم  زیاد

 نقره، طال مس،  روی آهن،  پتاسيم سدیم،  نام فلز

 دارند؟ تمایل بيش تری كدام فلز ها برای تبدیل شدن به كاتيون در شرایط یکسان آ( 

 سديم و پتاسيم
 

 واكنش می دهد؟ سریع تركدام فلز در هوای مرطوب، در شرایط یکسان ب( 

1  )Zn                  √ 2 )Na3 )Ag               

 پ( تامين شرایط نگهداری كدام  فلزها دشوار تر است؟ چرا؟

.است زيادآنها شيميايي  سديم و پتاسيم چون فعاليت  

  
 ت( درباره درستی جمله زیر گفت و گو كنيد و بر اساس آن مشخص كنيد كدام واكنش انجام می شود؟ چرا؟

 "ش شيميايي كه به طور طبيعي انجام مي شود، واكنش پذيری فراورده ها از واكنش دهنده ها كم تر استبه طور كلي در يك واكن"

1) FeO(s)   +  2Na(s)     
∆
→   Na2O(s)  + Fe(s) 

2) FeO(s)   +  Cu(s)      
∆
→    Fe(s)    + CuO(s)  

 

يعني مواد با انجام واكنش های شيميايي نش دهنده ها از فراورده ها بيشتر باشد واكنش درصورتي انجام ميشود كه واكنش پذيری واك

.كمتر مي رسنده حالت پايدارتر با واكنش پذيری ب  

جدول داده شده ) با توجه به  از فلز آهن است و تمايل به تشکيل تركيب در آن بيشتر استفعالتر سديم  اولي انجام پذير است زيرا فلز

.يتر كمتری در مقايسه با آهن داردفعالدومي انجام ناپذير است زيرا مس  .در متن سوال(  
 

 ن به چه ترتيب است؟ث( پيش بينی كنيد طبق واكنش های زیر واكنش پذیری سدیم، آهن و كرب

 1) FeO(s)   +  C(s)                     CO2(g)  +   Fe(s)     

2) Na2O(s)  + C(s)                            واكنش نمي دهد  

 

پس كربن  دمي روپيش واكنش پذيری واكنش دهنده ها بيشتر بوده بسمت فراورده ها با واكنش پذيری كمتر  1در واكنش شماره 

و استاز سديم  كمتر كربنچون واكنش پذيری  2واكنش در نتيجه واكنش انجام شده است . اما در  كنش پذيری بيشتری از آهن دارد وا

.و واكنش انجام نميشودتمايلي به انجام تركيب ندارد   

 

 

 

 

Fe ˂ C 

C ˂ Na 

Fe˂ C˂ Na 

 
 Fe˂ C 
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 22ص  خود را بيازماييد

 ند گرم آهن به دست می آید؟با مقدار كافی از كربن چ Fe2O3گرم  40از واكنش  زیرمطابق واكنش 

2Fe2O3(s)  +  3C(s)     
∆
→     4Fe(s)  + 3CO2(g) 

 

? g Fe = 40g Fe2O3  X                                X                               X                               =28 g Fe 

 

 23ص پيوند با رياضي

این گرم مواد دیگر است. با توجه به  35گرم آرد و  65كيك شامل  g 100به این معناست كه هر  آرد تشکيل دهد،  درصد نوعی كيك را 65اگر 

 پاسخ پرسش های زیر را بيابيد. ،مفهوم

 صد باشد، معنی آن چيست؟در 70خلوص این كانه برابر باصد الف( آهن در طبيعت به صورت كانه هماتيت یافت می شود. اگر در -1

.گرم آن را موادی ديگر تشکيل مي دهد 30و  هماتيتگرم آن را  70گرم از اين كانه 100يعني از هر   

. 

.ب( رابطه ای برای درصدخلوص مواد بيابيد  

                                         

  خلوص= درصد                                                  ×                         

 

ميتی كه ك)الف( شيمی دان ها برای محاسبه مقدار واقعی فراورده توليد شده در یك واكنش از مفهومی به نام بازده درصدی استفاده می كنند.  -2

 . رابطه ای برای آن بنویسيد(كارایی یك واكنش را نشان می دهد

                                       

= بازده درصدي                                            ×                                                                       

 

 ول زیر، بازده درصد واكنش را حساب كنيد؟  ب( با توجه به داده های جد

 مقدار ماده )گرم( نماد شيميایی ماده

Fe2O3 g Fe2O3 40 

 g Fe 4  /22 (Feفراورده ای كه دانشجو به دست آورده است )

 g Fe28 (Feفراورده ای كه انتظار داشتيم به دست بياید)

                                       

=    80                                 = بازده درصدي                                     ×                   %              

28 

160g Fe2O3 

56 g Fe 1 mol Fe2O3 

1mol Fe2O3 

4 mol Fe 

1 mol Fe 

 مقدار نمونه ناخالص

 مقدار ماده
100 

 مقدار نظري

 مقدار عملي

100 

4/22  

100 
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 13ص  خود را بيازماييد

 جدول زير را كامل كنيد -الف

35Br 17Cl 9F نماد شيميايي عنصر 

[Ar]3d
3
4s

2
4p

5 [Ne] 3s
2
3p

5 [He] 2s
2
2p

 آرایش الکترونی فشرده 5

4s
2
4p

5 3s
2
3p

5 2s
2
2p

 نماد آخرین زیرالیه 5

 تعداد الیه های الکترونی در اتم 2 3 4

 (pm شعاع اتمی) 72 99 114

 است؟چرا؟ واكنش پذیر تركدام هالوژن  در شرایط یکسانپيش بينی كنيد  -ب

 .زيرا اندازه اتم كوچکتری دارد و تمايل آن برای گرفتن الکترون بيشتر است  Fفلوئور

 

 بله ؟ا درست استپيش بينی شم در جدول زیر شرایط واكنش این نافلزات با گاز هيدروژن نشان داده شده است باتوجه به آن مشخص كنيد آیا -پ

 

توضيح دهيد خصلت نافلزی با شعاع اتمی چه رابطه ای دارد؟ -ت  

 بيشتر است به گرفتن الکترون، يعني تمايل آنرابطه وارونه ؛ هرچه شعاع اتمي نافلز كمتر باشد خصلت نافلزی 

 

  16ص   خود را بیازمایید 

 ون رنگی و  برخی شيشه ها وجود دارد. ( نخستين فلز واسطه در جدول دوره ای است كه در تجهيزات خانگی مانند تلویزی21Scاسکاندیم)  -1

 آ( آرایش الکترونی اتم آن را بنویسيد.

21Sc : [Ar]3d
1
4s

2 

 ده كاتيون اسکاندیم را رسم كنيد.ب( این فلز در تركيب هایش به شکل كاتيون با سه بار مثبت است. آرایش الکترونی فشر

21Sc  :+3 [Ar] 

 جدول زیر را كامل كنيد.  -2

 نماد شيميايي آرايش الکتروني / يونفلز  آرايش الکتروني

[Ar]3d
5
4s

1
 24Cr [Ar]3d

3
4s

2
 23V 

[Ar]3d
4
 Cr

2+
 [Ar]3d

3
 V

2+
 

[Ar]3d
3
 Cr

3+
 [Ar]3d

2
 V

3+
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 20ص  با هم بينديشيم

 در جدول زیر واكنش پذیری سه گروه از فلزها با هم مقایسه شده است. با توجه به آن، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهيد:

 پذيری واكنش  

 چيزنا كم  زیاد

 نقره، طال مس،  روی آهن،  پتاسيم سدیم،  نام فلز

 دارند؟ تمایل بيش تری كدام فلز ها برای تبدیل شدن به كاتيون در شرایط یکسان آ( 

 سديم و پتاسيم
 

 واكنش می دهد؟ سریع تركدام فلز در هوای مرطوب، در شرایط یکسان ب( 

1  )Zn                  √ 2 )Na3 )Ag               

 پ( تامين شرایط نگهداری كدام  فلزها دشوار تر است؟ چرا؟

.است زيادآنها شيميايي  سديم و پتاسيم چون فعاليت  

  
 ت( درباره درستی جمله زیر گفت و گو كنيد و بر اساس آن مشخص كنيد كدام واكنش انجام می شود؟ چرا؟

 "ش شيميايي كه به طور طبيعي انجام مي شود، واكنش پذيری فراورده ها از واكنش دهنده ها كم تر استبه طور كلي در يك واكن"

1) FeO(s)   +  2Na(s)     
∆
→   Na2O(s)  + Fe(s) 

2) FeO(s)   +  Cu(s)      
∆
→    Fe(s)    + CuO(s)  

يعني مواد با انجام واكنش های شيميايي نش دهنده ها از فراورده ها بيشتر باشد واكنش درصورتي انجام ميشود كه واكنش پذيری واك

.كمتر مي رسنده حالت پايدارتر با واكنش پذيری ب  

جدول داده شده ) با توجه به  از فلز آهن است و تمايل به تشکيل تركيب در آن بيشتر استفعالتر سديم  اولي انجام پذير است زيرا فلز

كمتری در مقايسه با آهن دارد يتفعالدومي انجام ناپذير است زيرا مس  .در متن سوال(  
. 

 ن به چه ترتيب است؟ث( پيش بينی كنيد طبق واكنش های زیر واكنش پذیری سدیم، آهن و كرب

 1) FeO(s)   +  C(s)                     CO2(g)  +   Fe(s)     

2) Na2O(s)  + C(s)                            واكنش نمي دهد  

عنصر پس  دمي روپيش سمت فراورده ها با واكنش پذيری كمتر ه واكنش پذيری واكنش دهنده ها بيشتر بوده ب 1در واكنش شماره 

 ، استاز سديم  كمتر كربنچون واكنش پذيری  ،2واكنش واكنش انجام شده است . اما در و  كنش پذيری بيشتری از آهن داردكربن وا

.شود و واكنش انجام نميتركيب ندارد  توليدتمايلي به   

 

 

 
 

 

 

Fe ˂ C 

C ˂ Na 

Fe˂ C˂ Na 

 
 Fe˂ C 
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 22ص  خود را بيازماييد
 

 ند گرم آهن به دست می آید؟با مقدار كافی از كربن چ Fe2O3گرم  40از واكنش  زیرمطابق واكنش 

2Fe2O3(s)  +  3C(s)     
∆
→     4Fe(s)  + 3CO2(g) 

 

? g Fe = 40g Fe2O3  X                                X                               X                               =28 g Fe 

 23ص پيوند با رياضي

این گرم مواد دیگر است. با توجه به  35گرم آرد و  65كيك شامل  g 100به این معناست كه هر  آرد تشکيل دهد،  درصد نوعی كيك را 65اگر 

 پاسخ پرسش های زیر را بيابيد. ،مفهوم

 صد باشد، معنی آن چيست؟در 70خلوص این كانه برابر باصد الف( آهن در طبيعت به صورت كانه هماتيت یافت می شود. اگر در -1

.گرم آن را موادی ديگر تشکيل مي دهد 30و  هماتيتگرم آن را  70 ،گرم از اين كانه100يعني از هر   

. 

                                         ب( رابطه ای برای درصدخلوص مواد بيابيد

  خلوص= درصد                                       ×                                                                                               

 

ميتی كه ك)الف( شيمی دان ها برای محاسبه مقدار واقعی فراورده توليد شده در یك واكنش از مفهومی به نام بازده درصدی استفاده می كنند.  -2

 .. رابطه ای برای آن بنویسيد(كارایی یك واكنش را نشان می دهد

                                       

= بازده درصدي                                          ×                                                                       

 

 ول زیر، بازده درصد واكنش را حساب كنيد؟  ب( با توجه به داده های جد

 مقدار ماده )گرم( نماد شيميایی ماده

Fe2O3 g Fe2O3 40 

 g Fe 4/22 (Feفراورده ای كه دانشجو به دست آورده است )

 g Fe28 (Feفراورده ای كه انتظار داشتيم به دست بياید)

                                       

%                                = بازده درصدي                                     ×                   80    =  %                                             

28 g Fe 

160g Fe2O3 

56 g Fe 1 mol Fe2O3 

2mol Fe2O3 

4 mol Fe 

1 mol Fe 

 مقدار نمونه ناخالص

 خالص مقدار ماده
100 

 مقدار نظري

 مقدار عملي

100 

4/22  g Fe 

100 
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 24ص  خود را بيازماييد

 ،( اكسيد IIIآهن )یکی از واكنش هایی كه در صنعت جوشکاری از آن استفاده می شود واكنش ترميت است. در این واكنش از فلز آلومينيم و  -1

 آهن مذاب به همراه آلومينيم اكسيد توليد می شود.

 
 ؟ چرا؟مشخص كنيد كدام فلز فعال تر است، آلومينيم یا آهنآ( 

پس واكنش پذيری عنصر  شود ند و واكنش انجامك (م اكسيدآلوميني يك تركيب) توليدآهن  ابدر واكنش چون توانسته  ،آلومينيم

.آهن بيشتر است.عنصر زآلومينيم ا  

  

 در صد الزم است؟ 80ينيم با خلوص گرم آهن، چند گرم آلوم 279حساب كنيد برای توليد ب( 

 

? g Al =279 g Fe ×                                X                                X                                X                                         =  147/168  gAl 

 

 5200با گاز كربن مونواكسيد طبق معادله زیر،  كيلوگرم از این ماده 10كار می رود. از واكنش ه( اكسيد به عنوان رنگ قرمز در نقاشی بآهن) -2

 دست آمده است. بازده درصدی واكنش را به دست آورید. گرم آهن به
Fe2O3(s)   + 3CO(g)                        2 Fe(s)  +  3CO2(g) 

 

? g Fe= 10 kg Fe2O3 ×                               X                            ×                                ×                                 =  7000gFe                              

                                       

 = بازده درصدي                                 ×             =            28/74   %

 

یکی از روش های بيرون كشيدن فلز از البه الی خاك استفاده از گياهان است. در این روش در معدن یا خاك دارای فلز، گياهانی را می  -3

كستر حاصل فلز را جداسازی می كنند.در  جذب كنند. سپس گياه را برداشت كرده و می سوزانند و از خا اكارند كه می توانند آن فلز ر

 جدول زیر،  داده هایی درباره این روش ارائه شده است. با توجه با آن:

قيمت هر كيلوگرم فلز  نماد شيميايي فلز

 )ريال(

ترين مقدار فلز در بيش

 (يك كيلوگرم از گياه)گرم

 درصد فلز در سنگ معدن

Au 1200000000 1/0 002/0 

Ni 820000 38 2 

Cu 245000 14 5/0 

Zn 155000 40 5 

 

1 mol 

Fe2O3 

2 mol Fe 1000g Fe2O3 

160g Fe2O3 1 mol Fe2O3 

 

1 mol Fe 1kg Fe2O3 

56g Fe 2 mol Fe 1 mol Al 

1 mol Fe 2 mol Al 27g Al 100g Alناخالص 

80g Alخالص 

56g Fe 

7000 gFe 

5200 gFe 

100 



5 
 

تن گياه برداشت كرد. حساب كنيد در هر هکتار چند گرم طال از زمين بيرون كشيده  20الف( در پاالیش طال به كمك گياهان، در هر هکتار می توان 

 می شود؟

  

                        ? g Au = 20 tonگياه  X  × =   2000 gAu 

 

 گرم خاكستر می دهد. درصد نيکل در این خاكستر چند است؟ 159از گياهی كه برای پاالیش نيکل به كار می رود،  ب( یك كيلوگرم

                                         

                  خلوص= درصد                                            ×                         =      9/23 %                                                                      

 

 پ( چرا این روش برای استخراج فلزهای روی و نيکل مقرون به صرفه نيست؟

همچنين  .صرفه اقتصادی بيش تری داردچون درصد اين فلزات در كانه های سنگي آن به اندازه ای است كه استخراج از معادن آن 

. و سطح زيادی از زمين ، زير كشت مي رود اين فلزات مقرون به صرفه نيستارزش ريالي اه مصرفي نسبت به درصد و قيمت حجم گي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ton1 گیاه kgگیاه 

159g 

1000 kg1/0 گیاه gAu 

38g 

100 
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 27ص با هم بينديشيم

 توليد فلز از طبيعت و برگشت آن به طبيعت نشان داده شده است استخراجدر شکل زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، پاسخ پرسش های زیر را بيابيد.با توجه به آن

 فلز با سرعت برگشت فلز به طبيعت به شکل سنگ معدن یکسان است؟ تو ضيح دهيد. الف( آیا سرعت مصرف و استخراج

بيش تر از سرعت بازگشت به طبيعت است بسيار سرعت استخراج از سنگ معدن  -خير  

 

 ب( فلزها منابع تجدیدپذیرند یا تجدیدناپذیر؟ چرا؟

كم استبسيار چون سرعت بازگشت آن ها به طبيعت -تجديد ناپذير  

 

ل زیر گفت و گو كنيد و مشخص كنيد كدام عبارت ها درست و كدام عبارت ها نادرست اند؟ چرا؟پ( درباره شک  

 

 

 

 

 

 ال به پايين:اب زترتيب ابه 

  رد پای كربن وحذف شده فلزهنگام بازيافت و حمل و نقل و....و توليد مراحل استخراج درشده مصرف انرژی  چون –درست 

 كربن دی اكسيد كاهش مي يابد.

  كمتری وارد محيط زيست ميشود شده توليد اكسيد دی كربنبا كاهش مصرف انرژی در بازيافت، گاز  چون –درست . 

 گونه درنتيجه بيند مي آسيب كمتر زيست محيط ، مواد زائد و پسماند شيمياييو كاهش ورود   استخراج باكاهش –درست نا 

 شوند مي حفظ زيستي های

  مي شود. محيطي زيست و ، اجتماعياقتصادی های هزينه كاهش سبب –درست 

 

بازيافتب  



 30خود را بيازماييد ص 

 الف( آرايش الكتروني اتم كربن را رسم كنيد.

6C: [He] 2s
2
2p

2 

 ب( آرايش الكترون نقطه اي اتم كربن را رسم كنيد.

 

 پ( اتم كربن براي رسيدن به آرايش هشت تايي چند پيوند كوواالنسي يگانه، دوگانه يا سه گانه تشكيل مي دهد؟

 يک پيوند سه گانه و يک پيوند يگانه      يا دو پيوند دوگانه ،  يک پيوند دوگانه و دو پيوند ساده ،    چهار پيوند يگانه ،

 

 

 

 33خود را بيازماييد ص 

 را براي هيدروكربن هاي داده شده رسم كنيد. خط  –فرمول ساختاري و نقطه

 

 

                               آ(                                                        ب( 

 

 

 
 

                           پ(  ت(

 

 

 

 34با هم بينديشيم ص

 شكل زير برخي ويژگي ها و رفتارهاي فيزيكي و شيميايي آلكان هاي راست زنجير را نشان مي دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهيد: -1

 

 هيدروكربن ها در فشار يك اتمسفر چه تغييري مي كند؟( با افزايش تعداد كربن نقطه جوش آ

 .افزايش می يابد



 

 ؟ ب( پيش بيني كنيد نقطه جوش كدام هيدروكربن باالتر است

 C21H44 √ يا       C12H24 

 چون تعداد کربن و هيدروژن بيشتری دارد

 
 پ( در شرايط يكسان كدام هيدروكربن فرارتر است؟ چرا؟

  C6H14  √       يا         C10H22 

 چون تعداد کربن و هيدروژن کمتری دارد

 
قطبي ت( پژوهش ها نشان ميدهد كه گشتاور دو قطبي آلكانها برابر با صفر يا نزديك به صفر است.با اين توصيف مولكول هاي اين مواد قطبي يا نا

 ناقطبی هستند ؟

 

 تعداد كربن چه اثري روي آن دارد؟ث( نيرويي بين مولكولي در آلكان ها از چه نوعي است؟ افزايش 

 .جاذبه بين مولکولی می شود قدرت سبب افزايش  –واندروالسی 

 

 مي يابد؟ افزايشران روي آلكان گج( چرا با بزرگ تر شدن زنجير كربني، 

 .چون جاذبه بين مولکولی و نيروی چسبندگی افزايش پيدا می کند

 

 چرا؟ چ( پيش بيني كنيد كدام ماده چسبنده تر باشد؟

 (C25H52وازلين )با فرمول مولكولي تقريبي   ( يا C18H38 گريس)با فرمول تقريبي 

 قوی تر است.چون تعداد کربن بيشتری دارد و جاذبه بين مولکولی  ،  C25H52وازلين 

 

 ح( نمودار زير ترتيب نقطه جوش آلكان هاي راست زنجير را نشان مي دهد.با توجه به آن:

 

 تا چهار کربن )متان، اتان، پروپان و بوتان( در دماي اتاق به حالت گاز هستند؟(كدام آلكان ها 1

 

 توصيف كنيد.را ( رابطه بين نقطه جوش و جرم مولي آلكان ها 2

 ،با افزايش تعداد کربن و افزايش جرم هيدروکربن

 می يابد.افزايش آلکان ها دمای جوش  ،نيروی جاذبه واندروالسی زايشافو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35پيوند با رياضی ص 

ل كنيد و در جدول زير شمار نام، فرمول مولكولي و  شمار اتم هاي كربن و هيدروژن براي برخي اعضاي خانواده آلكان ها داده شده است. جدول را كام

 ام را بيابيد. nفرمول مولكولي عضو 

 ام n - ششم چهارم سوم دوم اول شماره عضو

  - هگزان بوتان پروپان اتان متان نام

 H 4 6 8 10 14 - 2n+2شماره 

 C 1 2 3 4 6 - nشمار 

 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C6H14 - C n H2n+2 فرمول

 

 

 36خود را بيازماييد.  ص 

 تجربه نشان مي دهد كه گشتاور دو قطبي مولكول هاي سازنده چربي ها حدودصفر است. با توجه با آن، 

 كنند دستشان را با بنزين )مخلوطي از هيدروكربن ها( يا نفت شستشو مي دهند؟آ( چرا افرادي كه با گريس كار مي 

بنابراين طبق قاعده شبيه، دارند مولکول های ناقطبی از دسته آلکان ها هستند و گشتاور دوقطبی صفر و و نفت زيرا گريس و بنزين 

 می تواند گريس را حل کند.بعنوان حالل شبيه را حل می کند، بنزين 

 

    توضيح دهيد چرا پس از شستن دست با بنزين، پوست خشك مي شود؟ب( 

 . چربی روی پوست را در خود حل می کند ،چون بنزين بعنوان حالل

 

 پ( شستن پوست يا تماس آن با آلكان هاي مايع در دراز مدت به بافت هاي پوست آسيب مي رساند.چرا؟

بافت های پوست به  وسبب ترک خوردگی پوست می شود  ،حل شدن چربی پوست در حالل های ناقطبی و خشک شدن مداوم پوست 

 .می رساندآسيب 

 

 37با هم بينديشيم ص

 نام دو آلكان زير را در نظر بگيريد.  -1 

 
  

 آ( هر عدد و هر واژه در نام هيدروكربن نشان دهنده چيست؟

 و پنتان نام آلکان زنجير کربنی است. استواژه متيل نام شاخه به آن متصل است، شماره کربن زنجير اصلی است که شاخه  ،عددهر 

 تفاوت اين دو تركيب در چيست؟ ( ب

 روی کربن زنجير اصلیشاخه ها  ) محل اتصال(موقعيت

 



 متيل هپتان را رسم كنيد. -4متيل هگزان  و  -3ساختار  -2

 متيل هگزان -3

 

  

 متيل هپتان -4

 
 يان آنها زنجير اصلي را انتخاب كنبد.زممتيل هگزان، سه زنجير كربني وجود دارد. نخست آنها را بيابيد سپس ا  -3در ساختار  -3

 رنگ است. زنجير اصلی ، مسير سياه

 

 

 

شماره گذاري كربن ها در  اين   و هاي كربن را دارد( )زنجيري كه بيش ترين تعداد اتمبا توجه به داده هاي زير روشي براي تشخيص زنجير اصلي  -4

 زنجير را بيابيد.

 
 

شماره گذاری از سمتی است که به کربن دارای شاخه،  .بياورندرا بوجود کربنی که بلندترين زنجير متصل بهم، بيشترين تعداد کربن 

 عدد کمتری برسد.

 

 با توجه به نامگذاري زير، روشي براي ناميدن آلكان هاي با بيش از يك شاخه فرعي را بيابيد.  -5

 

 
 
 

و  های مناسب بيان کردهسپس تعداد آن ها را با پيشوند نوشته،شاخه های فرعی به آن ها متصل هستند را  ی کهابتدا شماره کربن هاي

 .نام آلکان هم کربن با زنجير اصلی را می آوريم در نهايت

 

 



 38خود را بيازماييد ص 

 آلكان هاي زير را نامگذاري كنيد. -1

 متيل هپتان -4-اتيل-4 متيل اوکتان -3

 

 

 دی متيل دکان-3،6 متيل اوکتان-2

 

 

 دی متيل اوکتان-3،6 دی متيل هپتان-3،5

 

 

 

 اتيل پنتان براي تركيب زير نادرست است؟  -2چرا  نام  -2

 متيل هگزان است. -3چون در واقع  زنجير اصلی شش کربنه است و نام درست آن 

 

 41خود را بيازماييد ص 

با بخار برم را نشان مي دهد. با توجه به آن چه پيش بيني درباره ساختار مولكول چربي موجود در اين  چربشكل زير نمايي از واكنش تكه اي گوشت 

 گوشت داريد؟)راهنمايي: در اين واكنش تنها چربي موجود در گوشت با بخار برم واكنش مي دهد(.

 

 

 

با برم واکنش داده بخار برم بر اساس شواهد، چون  کربن است –است يعنی دارای پيوند دوگانه کربن سيرنشده چربی موجود در گوشت، 

 . کرده استرا جذب 

 42خود را بيازماييد ص 

 آ( فرمول مولكولي هر يك از هيدروكربن هاي باال را بنويسيد.

 C10 H 8و نفتالن     C6H6بنزن 

 نقطه هر يك از ان ها را رسم كنيد. –ب( ساختار خط 

 

 

 

 



 

 

 43با هم بينديشيم ص 

 زير چهار نوع نفت خام بر اساس موادي اجزاي سازنده مقايسه شده اند. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهيد.در شكل 

 

 نزين چه تفاوتي دارد؟بآ( اندازه مولكول هاي نفت كوره با 

 مولکول کوچک تر است. . هر چه مولکولی فرارتر باشد، جرم مولکول کمتر و بنابراين اندازهاندازه مولکول های نفت کوره بزرگتر است

 

 ب( كدام دسته از مواد در نفت سنگين بيش تر از نفت سبك وجود دارد؟

 نفت کوره

 پ( مالك دسته بندي نفت خام به دو دسته سبك و سنگين چيست؟

 ،بيشتر باشد آن نفت سنگين تر است و هر نفتی که خوراک پتروشيمی و بنزين بيشتری داشته باشد یدرصد نفت کوره در نفتهر چه 

 .استتر نفت سبک 

 

 ت( چرا قيمت نفت برنت درياي شمال از ديگر نفت ها بيش تر است؟

 آورد.چون بنزين و خوراک پتروشيميايی بيشتری دارد و مواد اوليه بيشتری برای صنايع می توان از آن بدست 
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 1فصل   تمرين هاي دوره اي

 

گرم باريم سولفات به  18/2نمونه اي كود شيميايي  را با استفاده از يون باريم، جداسازي كرده و   از g 45/2 يون سولفات موجود در  -1

 مده است. درصد خلوص كود شيميايي بر حسب يون سولفات چند در صد است؟دست آ

Ba
2+

 (aq) + SO4 
2-

(aq)                    BaSO4(s) 

 

 

? g SO4 
2- = 18/2 g BaSO4  X                                      X                                 X                                      

=  9/0   g SO4 2-     

                                         

 خلوص= درصد                                      ×                        =       73/36%

 

زير، چند گرم فلز مس آزاد مي ( سولفات مطابق واكنش IIIدرصد با محلول مس ) 90گرم فلز آلومينيم با درصد خلوص  1/8از واكنش  -2

 شود؟

2Al(s)   +3CuSO4(aq)                 3 Cu(s)  +   Al2(SO4)3(aq) 

 

  =    ? g Cu= 8.1g Al   X                                ×                            ×                                 ×                              

 

gCu 71/25 

  

 که از واكنش زير تهيه ميشود.سيليسيم عنصر اصلي سازنده سلول هاي خورشيدي است -3

 

 الف( واكنش پذيري كربن با سيليسيم را مقايسه كنيد

233g BaSO4 1mol BaSO4 1mol SO4 
2-

 

 

96 g SO4 
2-

 1 mol BaSO4 
1mol SO4 

2-
 

5/63  g Cu 

2mol Al 

3mol Cu 

1mol Cu 

 

45/2 g 

1 mol Al 

27g Al 

90 g Alخالص 

100g Al خالصنا  

9/0 g 
100 
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 ها فراورده پذیری واکنش روند، می پیش طبیعی طور به که هایی واکنش در کلی اصل مطابق. فراورده سیلیسیم و است کننده شرکت کربن

تولید ترکیب کرده است، پس  ،واکنشدر شرکت   باکربن . است تر کم کربنعنصر  از سیلیسیم عنصر پذیری واکنش بنابراین. است تر کم

 تمایل آن برای ایجاد ترکیب بیشتر و بنابراین واکنش پذیری آن بیشتر است.

 را حساب كنيدگرم است. درصد  خلوص سيليسيم  0001/0گرم سيليسيم  100مقدار ناخالصي در ب( 

100 - 0001/0 = 9999/99  

                                         

= درصدخلوص                                   ×%      =                       9999/99         

 

 دوره دوم جدول دوره اي را نشان مي دهد. ينمودار زير روند كلي تغيير واكنش پذيري عنصرها -4

 

 

 

در حدود صفر است؟ 18عنصرهاي گروه الف( چرا واكنش پذيري   

 ، زیر الیه)های( الکترونی الیه ظرفیت کامال پر است. در نتیجه تمایل به دادوستد و اشتراك الکترون ندارند.این عنصرهازیرا در 

 ب( روند تغييرات واكنش پذيري را توضيح دهيد.

به بعد، واکنش پذیری نافلزها افزایش می یابد)بیشترین  14فلزها کاهش و از گروه  از چپ به راست در جدول دوره ای با افزایش عدد اتمی، واکنش پذیری

 است( 17واکنش پذیری فلزی در گروه اول و بیشترین واکنش پذیری نافلزی در گروه 

 هر يك از هيدروكربن هاي زير را به روش آيوپاك نامگذاري كنيد. -5

 

                                                                     تترامتیل هپتان -6،4،3،2

 دی متیل اوکتان -6،3

 

 تان    اتیل هپ -3

 

                                                                     

100g 

9999/99 g 
100 
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 دی متیل هگزان – 4،  2

 دی متیل پنتان -4و2

 تری متیل هپتان  - 5و4و2

 

 .به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهيدواكنش هاي زير  توجه بهبا  -6

 

1) TiCl4   + 2Mg                        Ti    +  2MgCl2 

2) 2Fe2O3  + 3Ti                      4 Fe   + 3 TiO2 

 ها را موازنه كنيد. هريك از آنآ( 

 را مشخص كنيد.  , Ti, Fe, Mgب( ترتيب واكنش پذيري عنصرهاي 

Fe  ˂ Ti  ˂ Mg 

 انجام مي شود؟چرا؟)در صورت انجام شدن واكنش را كامل و موازنه كنيد( در شرايط مناسب  پ( پيش بيني كنيد آيا واكنش زير

3Mg   +   Fe2O3    
∆
→   3MgO    +   2Fe   بله زیرا واکنش پذیری منیزیم بیشتر از آهن است و تولید ترکیب می کند  .                

تيتانيم فلزي محکم، كم چگال و مقاوم در برابر خوردگي است. يکي از كاربردهاي آن استفاده در بدنه دوچرخه است. اگر در كارخانه اي از  ت(

 گرم فلز تيتانيم به دست آيد، بازده درصدي واكنش را حساب كنيد.  91/7 × 10 6( كلريد ،IVگرم  تيتانيم )  54/3 × 10 7مصرف 

 

? g Ti= 54/3 ×107g TiCl4   X                                 ×                             ×                                     

= 94/8 ×106 g                        

                                         

= بازده درصدی واکنش                                           ×%      =                      48/88         

 

 

 

 

6 10  × 94/8  g Ti 

1 mol TiCl4 

6/189 g TiCl4 1 mol TiCl4 

1 mol Ti 

1 mol Ti 

87/47 g Ti 

6 g Ti
 10  × 91/7   

100 
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 ترين توليدكننده مس گردد و بزرگ جهان محسوب ميهاي صنعتي معدني  يکي از بزرگترين مجتمعكرمان، معدن مس سرچشمه  -7

 شود.  تهيه مس خام از  سنگ معدن آن، واكنش زير انجام ميبراي  .باشد مي

Cu2S  + O2               2Cu   +  SO2 

شود. بازده درصدي واكنش را حساب  مس خام تهيه مي kg 54/190% مقدار 85( سولفيد ناخالص با خلوص  Iمس ) kg 400با مصرف الف ( 

 كنيد.

  پاسخ:

 

? kgCu = 400kg Cu  X                             ×                           X                                               × 

     

 

                   ×                                                                                                     ×         = 57/271  Kg Cu 

 

                                         

خلوصدرصد بازده  =                                              ×                       =      16/70%         

 

 دارد؟ باريزيان تاثير  ب( چرا اين واكنش روي محيط زيست

در خاك سبب  در این واکنش گاز گوگرد دی اکسید تولید میشود که جزو آالینده های هوا است و هنگام بارش باران، تولید باران اسیدی می کند و با نفوذ

گیاهان و جانوران سالمت اسید بر این . فرسایش خاك و نابودی آن میشود . همچنین بر سنگ بناها و مواد فلزی اثر کرده سبب خوردگی آن ها خواهد شد

 می گذارد.زیان بار اثر نیز 

 دو مايع بيرنگ هستند C6H12  هگزن  -1و   C6H14  هگزان -8

 الف( روشي براي تشخيص اين دو مايع پيشنهادكنيد

 آلکن و سیر نشده است با برم واکنش داده و درنتیجه ظرف دارای آن بی رنگ خواهد شد یک هگزن چون -1 .استفاده از برم 

 ب( جاي خالي را در واكنش زير پر كنيد

C6H12(l) + H2(g) 
Ni(s)
→    C6H14(l) 

100 kg1 ناخالص kg 159 g Cu2S 

1 mol Cu2S 

1000 g 1 mol Cu2S 

1 mol Cu 

5/63 g Cu 

85 Kgخالص 

1000 g 

2 mol Cu 1 kg 

57/271  Kg Cu 

54/190  Kg Cu 
100 
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